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RESUMÉ:
Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet et
forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler
institutionerne budget på baggrund af børnetal, åbningstid med videre
og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det
administrative budget 2019 og efterfølgende år.
Ressourcetildelingsmodellen blev sendt i høring den 31. maj 2018.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
1.

at

udvalget drøfter de indkomne høringsvar

2.

at

udvalget
vedtager
dagtilbudsområdet

ressourcetildelingsmodellen

for

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 1508-2018
Et enigt udvalg ønsker, at det tydeliggøres i tildelingsmodellen, at der
stadig er et politisk krav om anvendelse af 60/40 fordeling for
pædagogisk personale.
Udvalget har drøftet sagen og den videre behandling af sagen foregår på
næste møde i BFKU den 12. september 2018.
Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
SAGSFREMSTILLING:
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2018
”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag.
Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen
af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for,
hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid.
Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har
den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere indenfor
for den tildelte budgetramme.
Høringssvar
Administrationen har modtaget 13 høringssvar. Høringssvarene er
vedhæftet
som
bilag.
Der
er
indkommet
høringssvar
fra
forældrebestyrelserne i dagtilbuddene, Institutionssamrådet, CMUdagtilbud (CentraltMedUdvalg), LMU (LokaltMedUdvalg), ledelsen i den
selvejende institution samt BUPL.
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Herunder følger sammendrag på tværs af høringssvarene.
Ensartethed og gennemsigtighed
At der er ensartethed og gennemsigtighed i ressourcetildelingsmodellen
anses overvejende for at være positivt i høringssvarene.
Økonomi, fastholdelse, rekruttering og normering
Gennemgående i høringssvarene er der usikkerhed om den nye
ressourcetildelingsmodels
betydning
for
økonomi,
fastholdelse,
rekruttering og normering på længere sigt og dermed bekymring for
børnenes trivsel i forhold til stabilitet, tryghed og trivsel.
Moduler
Der udtrykkes bekymringer for hvordan ressourcetildelingsmodellen
afregner modulpasningen som den nye dagtilbudslov giver forældrene
mulighed for at vælge.
Indfasningstid
I høringssvarene er der spørgsmål om indfasningstiden, det er tiden fra
modellen iværksættes og til den økonomiske udligning mellem
institutionerne er implementeret.
Dragør Menighedsbørnehave
Af høringssvaret fra Dragør Menighedsbørnehaves bestyrelse og ledelse
fremgår bekymring for ressourcetildelingsmodellens betydning for deres
ressourcetildeling. Selvejende daginstitutioners tilskud til administration,
bygninger og drift reguleres efter dagtilbudslovens regler.
Øvrige
Der er ønske om en status på ressourcetildelingsmodellen efter
implementering.
Derudover
er
der
spørgsmål
vedrørende
bygningsvedligehold
og
det
generelle
serviceniveau
på
dagtilbudsområdet.
Der er bekymring for konsekvenserne
efteruddannelse og kursusaktivitet for
anbefalede ressourcetildelingsmodel.

af og mulighederne for
medarbejdere med den

Der er høringssvar der sætter spørgsmålstegn ved, om der er behov for
en ny ressourcetildelingsmodel.
Endelig anbefaler BUPL i deres høringssvar en forøgelse af andelen af
pædagoguddannede til 80 % og at de tidligere aktivitetsrettede puljer til
dagtilbudsområdet tilbageføres.
LOVE/REGLER:
Dragør Kommunes økonomiske politik
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen
ændrer institutionernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet
af børn stiger eller falder.
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I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt, jf.
Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at forældrebetalingen
skal udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet samt tilhørende indstilling har
været sendt i høring til de respektive bestyrelser for de otte
daginstitutioner, Institutionssamrådet, CMU og LMU. Høringsfristen var
den 1. juli 2018. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med
henblik på behandling inklusiv opsamling på høringssvar i BFKU, ØU og
Kommunalbestyrelsen i august 2018.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.
BILAG:
1 Åben Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune
2 Åben Ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet
B2019 endelig.xlsx
3 Åben Ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet
B2019 ved ændret vugg-faktor.xlsx
4 Åben Høringssvar fra Institutionssamrådet om ny
ressourcetildelingsmodel
5 Åben Høringssvar fra CMU Dagtilbud om ny
ressourcetildelingsmodel
6 Åben Høringssvar forældrebestyrelsen i
Børneinstitutionen Hollænderhuset
7 Åben Høringssvar - BUPL
8 Åben Høringssvar fra Kornblomstens forældrebestyrelse
til høring om den nye resourcetildelingsmodel
9 Åben Høringsvar fra forældrebestyrelsen i den
integrerede institution Harevænget
10 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Sansehuset
vedr. ny ressourcetildelingsmodel
11 Åben Høring ressourcemodellen fra ledelsen i Dragør
Menighedsbørnehave
12 Åben Høringssvar fra personalet i Køjevænget
13 Åben høringsskrivelse forældrebestyrelsen Dragør
Menighedsbørnehave
14 Åben Høringssvar ang. Ressourcetildelingsmodel fra
Forældrebestyrelsen Køjevænget
15 Åben Høringssvar til ny ressourcetildelingsmodel fra
Forældrebestyrelsen, Sølyst Børnehave
16 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen Høgevænget
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